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वलमोरा डवेभंड एक धाडवी भहशरा शोती! आता इकड ेमा, जलऱ मेलनू 
ऐका आणण भी तुमशांरा वांगतो अवं का?  

नोला स्कोहटमा भध्मे, १९४६भध्मे एका चचत्रऩट गशृाच्मा गाडडने वलमोरा 
डवेभंडरा तमांच्मा भखु्म जागेलरून उठलनू फाल्कनीत जामरा वांचगतरं.ऩण 
वलमोराने उठण्माव नकाय हदरा. वलमोरारा भाशीत शोतं की, ती काऱी आशे 
मशणून ततरा वीट फदरण्माव वांचगतरं जात आशे. ळलेटी ती जजन्माखारी 
प्रभखु जागेलय फवणायी एकटी काऱी व्मक्ती शोती. इतय वगऱे काऱे रोक 
फाल्कनीत लय फवरे शोते. थोड्माच लेऱात ऩोरीव आरे आणण तमांनी  
वलमोरारा तुरंगात टाकरे. दवुऱ्मा हदलळी ततच्मालय आयोऩ झारे आणण दंड 
झारा. ऩण वलमोराने तमा अनचुचत तनमभांच्मा वलरद्ध कामभ वंघऴड 
कयण्माची ळऩथ घेतरी. ततने शे भानण्माव नकाय हदरा की, काऱी 
अवल्माभऱेु ततरा शलं तमा हठकाणी ती फव ूळकत नाशी.  

वलमोराच्मा दृढ़ वंकल्ऩाभऱेु ततच्मा वभाजारा ळक्ती आणण पे्रयणा 
मभऱारी. शी अन्माम आणण लांमळक बेदबालाच्मा वलरद्ध एका अनामभक 
नातमकेची कशाणी आशे. जी व्माऩक रऩात रोकांनी वभजून घेतरी ऩाहशजे. 
क्रॉडटे कॉजल्लन आणण योजा ऩाक्वडन े१९५५भध्मे,  अरफाभा भध्मे फवभध्मे 
आऩरी जागा वोडण्माव नकाय हदरा शोता.डवेभंडच्मा नकायाभऱेु रोकांना 
लांमळकलादाच्मा प्रती जागतृ केरं आणण कॅनडाभध्मे लांमळक बेदबाल 
वभाप्त कयण्माची प्रक्रिमा चार ूकेरी.  
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वलमोरा डवेभंड एक 

धाडवी भहशरा शोती. आता 
इकड ेमा, जलऱ मेलून ऐका 
आणण भी तुमशारा वांगतो 
अवं का?...  



 तमाहदलळी वलमोरा आऩरं काभ वंऩलून फाशेय 
ऩडरी. ततने ग्रेडडव आणण वू-वू कड ेफघून शात 
शरलरा.  
ती तमांच्मा स्टूडडमो ब्मूटी ऩारडयभध्मे काभ कयत 
शोती. भग ती आऩल्मा गाडीत फवरी आणण ऩुढे 
गेरी. 



वलमोराने हशलाळ्मातल्मा तमा ओल्मा 
वडकेलय आऩरी काय वालधानतनेे चारलरी. 
ततरा एका मभहटगंवाठी जामचं शोतं, जी 
ळशयाच्मा खूऩ दयू शोती.  

ज़या अंदाज़ राला फयं काम 
झारं अवेर? ती मभहटगंरा ऩोशच ू
ळकरी नाशी. ऩहशरे ततने 
कायभधनू एक खडखडाट ऐकरा. 
आणण भग ततची काय थयथरू 
रागरी.  



भग लेगाने वलमोराने आऩरी गाडी को न्मू-ग्रावगो, नोला 
स्कोहटमाच्मा एका गॅयेजभध्मे घेलून गेरी.  भॅकेतनक मशणारा 
की काय नीट कयामरा तमारा काशी ताव रागतीर. मशणून 
वलमोराने आऩरा लेऱ घारलण्मावाठी एक मोजना तमाय केरी. 



ती यस्तमालय चारत तनघारी 
आणण थोड्मालेऱात ती  वंुदय 

योवरॅड चथएटयच्मा जलऱ 
ऩोशचरी. भी एक क्रपल्भ फघेन. 
वलमोराने वलचाय केरा. आणण  

भग ती ततकीट काढण्मावाठी 
णखडकीलय जलऱ गेरी. 



आऩल्मा शातात ततकीट घेलून वलमोरा एका मवटलय जाऊन 
फवरी, जे ततरा मोग्म लाटरे. ततथून ती खूऩ चांगल्मा तऱ्शेने 
फघू ळकत शोती. ऩण तवे्शाच ततच्मा खांद्मालय कोणीतयी 
थोऩटर.ंवलमोराने गाडडच्मा चेशऱ्माकड ेफतघतरं. 

“तुभच्माजलऱ एक स्लस्त  लयचं ततकीट आशे,” गाडड 
मशणारा. “तुमशांरा फाल्कनीत जालं रागेर.” 

“फघा, " वलमोरा मशणारी. “तमा कॅमळमयची चूक अवेर. भी 
आतता जालून भशागाचे खारचे ततकीट घेलून मेत.े” 



गाडडने भान शरलरी. “नाशी,तुमशा 
रोकांना लयती फाल्कनीतच फवाले 
रागेर.” 

तेव्शा वलमोरारा गाडडच ेमशणणे 
एकदभ स्ऩष्टऩणे वभजरे.. 

शे १९४६चा काऱ शोता. तमा 
काऱात कॅनडाच्मा काशी बागावायखा 
योवरॅड चथएटयभध्मे यंगबेद कयत 
शोते. माचा अथड अवा शोता की 
काळ्मा रोकांना गोऱ्मा रोकांच्मा 
फयोफय फवण्माची,  उबं याशण्माची, 
एलढंच नाशी तय तमांच्मा बागात 
मेण्माची अनभुती नव्शती. 



वलमोरारा खूऩ उदाव लाटरं. वलमोरारा बीतीशी लाटरी. 
ऩण वगळ्मात भशतलाचं मशणजे वलमोरारा मा अन्मामाचा 
खूऩ याग आरा.  

“शे फघा,“ ती मशणारी. “भी मोग्म क्रकंभत द्मामरा 
तमाय आशे आणण भरा हशच जागा ऩाहशजे, मशणून भी 
इथून शरणाय नाशी.” 

"ठीक आशे!" गाडड मशणारा आणण तमाने ती गोष्ट 
भॅनेजयरा जालून वांचगतरी.  

"ठीक आशे!" भॅनेजय मशणारा आणण तमाने तलरयत 
ऩोमरवांना पोन केरा.  

आणण भग काशीलेऱाने त ेततघं वलमोराच्मा जलऱ आरे 
आणण ततरा जोय देलून मशणारे की ततने फाल्कनीत जाले.   



ऩण भी तुमशांरा आधीच वांचगतरं 
शोतं की वलमोरा ळयू शोती, शो ना? 

वलमोरा आऩल्मा जागेलरून एक इंच 
वदु्धा शररी नाशी कायण ततरा भाहशत शोतं 
की फवण्मावाठीचा शा तनमभ काळ्मा 
रोकांवाठी अन्मामकायक शोता, ऩणूडतः 
चकुीचा शोता. 

भग  भॅनेजय  आणण ऩोमरवाने 
वलमोरारा ओढत  चथएटयच्मा फाशेय 
काढरं.   



त ेवलमोरारा तुरंगात घेलून 
गेरे. तुभचा मालय वलवलाव फवेर 
का? वलमोरा यात्रबय एका राकडी 
फाकालय फवून याहशरी आणण ती 
आऩरी हशभंत शयरी नाशी.   



दवुऱ्मा हदलळी वकाऱी   

वलमोरारा एका न्मामाधीळाच्मा 
वभोय आणरे गेरे. ततच्मालय 
ततक्रकटाचे मोग्म ऩैवे न हदल्माचा 
आयोऩ कयण्मात आरा.  

वलमोराने वभजालण्माचा प्रमतन 
केरा की ती खारच्मा ततक्रकटाचे ऩैवे 
देण्माव तमाय शोती. ऩण 
न्मामाधीळाने ततचे काशीशी ऐकरे 
नाशी. 

वलमोरारा लीव डॉरयचा दंड 
बयाला रागरा.तमा काऱात शे ऩैवे 
खऩू शोते.भग ती जाण्मावाठी स्लतंत्र  
शोती.   



वलमोरा आऩल्मा ब्मूटी ऩारडयभध्मे ऩयत मेलून खुळ 
शोती. जेव्शा रोक ततरा बेटामरा आरे तवे्शा ततने 
वांचगतरं की न्मू-ग्रावगोभध्मे ततच्माफयोफय काम झारं? 

तमा गोष्टीभुऱे ततच्मा भैत्रत्रणी खूऩ नायाज झाल्मा.  



मशणून नोला स्कोहटमाभध्मे वलमोरा आणण काळ्मा वभाजाने 
तमा आयोऩाच्मा वलरद्ध अऩीर कयण्माचे ठयलरे. 

एक लऴाड नंतय १९४७ भध्मे,शी केव नोला स्कोहटमा वुवप्रभ  

कोटाडत ऩोशचरी. ऩण ततथरे  न्मामाधीळ तनजवचतऩणे लंळबेदाचा 
भाभरा उठलामचा नव्शता. तमांनी वलमोराचा भाभरा तनष्ऩष 
आशे अवे मशटरे आणण ततथंच तमांनी त ेअऩीर यद्द केरे.   



भग, वलमोराच्मा धाडवाने मात खूऩ पयक ऩडरा.  

वलमोराच्मा धाडवाने अनेक रोकांना यंगबेदाच्मा वलरद्ध 
रढण्माची पे्रयणा हदरी, आणण १९५०च्मा दळकाच्मा ळेलटी 
यंगबेदाच्मा वलरद्ध कामदा झारा. तय आऩण वगळ्मांनी 
मभऱून वलमोरा डवेभंडचे आबाय भानामरा शले. ती एक खयी  
नातमका शोती. जी आऩल्मा अचधकायांवाठी रढरी.  



आक्रिकी कॅनडडमन इततशावाची एक झरक  

कॅनडात  आक्रिकी कॅनडडमन रोकांचा एका भोठा इततशाव याहशरा आशे. कॅनडात  मेणायी  ऩहशरी काऱी 
व्मक्ती मशणजे १६०५ भध्मे आरेरा  भॅथ्मू दा कोस्टा शोम. भॅथ्मू दा कोस्टाने मूयोऩशून   कॅनडात प्रलाव केरा आणण 
तमाने  मभकभॅक आणण िें च रोकांच्माभध्मे  अनुलादक मशणून काभ केरं. 

दा कोस्टा एक स्लतंत्र  काऱी  व्मक्ती शोता.ऩण कॅनडात वुरलातीच्मा हदलवात अचधकांळ काऱे रोक गुराभ 
शोत.े१५३४ ऩमतं कॅनडात गुराभी वंऩरी नव्शती. आणण  कॅनडात वुद्धा गुराभांच े  अनुबल इतय हठकाणांवायखे  
बमानक शोत.े  त ेवालडजतनक  मररालात आऩल्मा कुटंुफांऩेषा दयू वलकरे जात शोत.े तमांना फऱ्माचदा वऩटरे जाई 
आणण अनेक ताव कठीण काभ कयाले रागे.तमांना  कोणतशेी लेतन मभऱत नवे.त ेफऱ्माचलेऱा कभी लमातच भयत. 

जेव्शा १७७५ भध्मे अभेरयकेत िांती झारी तवे्शा इंग्रजांना अभेरयकी आंदोरनकतमांच्मा वलरद्ध रढण्मावाठी वैतनकांची 
गयज ऩडरी.भग त्रिटीळ वेनेत वाभीर शोण्मावाठी तमांनी काळ्मा रोकांना जभीन आणण स्लातंत्र देण्माची भागणी 
केरी.अभेरयकेतरे क्रकतीतयी  काऱे गुराभ,त्रिटीळ वेनेत वाभीर झारे आणण तमांना   "ब्रॅक रॉममरस्ट"  मशणून ओऱखरे 

जाऊ रागरे. मुद्धानंतय त े  नोला स्कोहटमा, न्मू िंववलक, ओंटारयमो  आणण  क्मूफेक भध्मे याशू रागरे.  दबुाडग्माने मातल्मा 
अनेक प्राभाणणक रोकांना जभीन मभऱलण्मावाठी अनेक लऴे लाट ऩशाली रागरी.आणण क्रकतीतयी रोकांना कधीच जभीन 

मभऱारी नाशी.१७७२ भध्मे काऱे प्राभाणणक रोकांचा कॅनडात अऩेषाबंग झारा आणण तमातीर १२००  नोला स्कोहटमा  आणण  

न्मू िंववलक वोडून   ऩजवचभ  आक्रपकेत   मवएया मरमोनभध्मे जाऊन याहशरे.  

वुरलातीरा आक्रिकी कॅनडडमन रोकांचा एक अन्म प्रमवद्ध वभूश मशणजे भरून वभूश शोम.त ेभोठ्मा प्रभाणात 

ऩशाडाभध्मे याशून,जभेका भधल्मा गुराभीऩावून लाचण्मात मळस्ली झारे शोत.े १७९६ भध्मे भरून रोकांचा एक वभूश 

इंग्रजांफयोफय मुद्धात वाभीर झारा शोता.जेव्शा अवं लाटरं की कोणताच ऩष जजंकणाय नाशी, तवे्शा तमांनी एका ळांती तशालय 

वशी केरी.ऩण तमाच्मानंतय रगेच इंग्रजांनी धोका हदरा आणी  जलऱजलऱ  ऩाचळे स्त्री ऩुरऴ आणण भुरांना नोला स्कोहटमा  
ऩाठलरं.जजथं भरून वभूश थंडीळी झंुज देत याहशरा आणण आऩल्मा ळेजायांकडून बेदबाल वशन कयत याहशरा.१८०० भध्मे  

जलऱजलऱ वगऱे मवएया मरमोनरा गेरे.ततथं त ेस्थातमक झारे आणण आऩरी घयं फांधरी. 

दक्षषण वंमुक्त  याज्मात गुराभी, कॅनडाच्मा तुरनेत अचधक काऱ चाररी.जलऱजलऱ १८३१ त े१८६५ ऩमतं ( जेव्शा 
अभेरयकेत गुराभी वभाप्त झारी शोती.) कॅनडात  प्रमवद्ध अंडयग्राउंड  येल्लेभागाडने अनेक गुराभ स्लतंत्र शोण्मावाठी ऩऱून 

जाण्मात वपर झारे.  अंडयग्राउंड येरभागड भध्मे तमा  रोकांच ेभोठे नेटलकड  शोत,ेज्मांनी गुराभांना आऩल्मा भारकांऩावून 

आणण गुराभ मळकायी ऩावून लाचलरे.काशींनी   ऩऱण्माच्मा यस्तमालय याशण्मावाठी वुयक्षषत जागा उऩरब्ध करून हदरी., इतय  

"कंडक्टय" शोत े– ज ेगाईडच्मा रऩात काभ कयत शोत ेआणण ऩऱणाऱ्मा रोकांना ऩुढची हदळा दाखलत शोत.ेवगळ्मात प्रमवद्ध 

"कंडक्टय" शेरयएट टफभॅन  शोती ,जजन ेअनेक काळ्मा रोकांना स्लातंत्र मभऱलून हदरे. .  

      कॅनडाभध्मे वुरलातीरा काळ्मा रोकांच्मा दोन इतय भशतलऩूणड स्तय शोत.े१८५८ भध्मे जेव्शा   
कॅमरपोतनडमा याज्मान ेआक्रपकी अभेरयकीलय टॅक्व रालरा, तवे्शा  वॅन िांमवस्कोच्मा  चायळे काळ्मा ऩरयलायांनी 
जव्शक्टोरयमा, त्रिहटळ कोरंत्रफमात आऩरं नलीन घय कयण्माचा तनणडम घेतरा.आणण १९०५ आणण १९११ च्मा 
दयममान अभेरयकेतीर लाढता जाततलाद,स्लस्त जमभनीच्मा लाद्मा वहशत शजायो काळ्मा अभेरयकींना  उततयी 
ओंटारयमो, भैतनटोफा, वस्केचलेान  आणण  अल्फटाडचा प्रलाव कयण्माव बाग ऩाडरे,जजथं त ेळेतकयी,  िंहटमय-भॅन  

आणण काउफॉम झारे.  

कॅनडाभध्मे काळ्मा रोकांना फऱ्माचलेऱा बेदबाल आणण लंळलादाळी वाभना कयाला रागरा.उदाशयणाथड 
१९१२ त े१९५० ऩमडत वयकायन ेवक्रिमतनेे काळ्मा रोकांना तनयाळ केरे कायण गोऱ्मा रोकांना कॅनडात काळ्मा 
रोकांच्मा लाढतमा वंख्मेरा वलयोध शोता.प्रथभ वलवल मुद्धाच्मा दयममान जेव्शा काळ्मा रोकांनी कॅनडाच्मा फाजूने 

रढण्मावाठी वशी केरी,तवे्शा त ेगोऱ्मा रोकांच्मा येजजभेंट भध्मे वाभीर शोल ूळकत नव्शत.ेदोन लऴे वलयोध 

केल्मानंतय तमांनी एक ऑर ब्रॅक फटामरमन वंघटीत केरी.ऩण तमांना रढू हदरे नाशी.मामळलाम तमांनी खंदक 

खोदण्माच्मा  आणण वैतनकांवाठी झोऩड्मा फांधण्माच्मा काभात रालरे गेरे.     

      कॅनडात लांमळक बेदबालारा ऩाठींफा देणाया  याष्रीम कामदा नव्शता.  तयीऩण यंगबेद व्माऩक 

स्लरऩात प्रचमरत शोता.आक्रिकी कॅनडडमन रोकांना गोऱ्मांच्मा ळाऱेत मळकण्माची,खेऱाच्मा एकाच टीभ भध्मे 

खेऱण्माची,एकाच मुतनमन भध्मे वाभीर शोण्माची ऩयलानगी नव्शती. काळ्मा रोकांना गोऱ्मा कॅनडडमन रोकांच्मा 
वालडजजनक जागांलय जाण्माची ऩयलानगी नव्शती. मा वंदबाडत   वलमोरा डवेभंडने एका मवनेभा चथएटय भध्मे जात 

कॅनडाच्मा लांमळक बेदबालारा आव्शान हदरं.  

     वलमोरा डवेभंडचा  जन्भ १९१४ भध्मे   शॅमरफॅक्व, नोला स्कोहटमात झारा शोता.  ती  स्थानीम  काळ्मा 
वभुशाची एक वन्भातनत वदस्म शोती, आणण एक रोकवप्रम ब्मुटी ऩारडयची भारकीण शोती. ततने डवेभंड स्कूर 

ऑप ब्मूटी कल्चयची स्थाऩना केरी,कायण अनेक कॉरेजव काळ्मा वलद्माथांना प्रमळक्षषत कयण्माव नकाय देत. ती 
एक वाभान्म व्मक्ती शोती.जजन ेधाडवाने लांमळक बेदबालाच्मा वलरद्ध बूमभका घेतरी.जेव्शा ततरा  “केलऱ गोऱ्मा 
रोकांवाठी” अवणाऱ्मा मवनेभागशृाच्मा  पक्त फाशेय काढरं गेरं अवं नाशीतय तय ततरा अटक कयण्मात आरी 
आणण ततच्मालय अचधकची यक्कभ  न बयण्माचा आयोऩ कयण्मात आरा. कोटाडत केव चारू अवतांना न्मामारमाने 

मा प्रकयणारा  टॅक्व चोयीची केव ठयलरी.तमांनी तमा केवरा कधीशी लांमळक बेदबालाची केव भानरी नाशी.जेव्शा   
डवेभंडने नोला स्कोहटमा  अवोमवएळन पॉय द एडलांवभेंट ऑप करडड ऩीऩरच्मा भदतीने आऩल्मा मळषेच्मा वलरद्ध 

अऩीर केरे,तवे्शा  नोला स्कोहटमा वुवप्रभ  कोटाडने तांत्रत्रक कायणाने शी केव यद्द केरी.२०१० भध्मे, नोला स्कोहटमा 
वयकायन ेवलचाय कयामरा वुरलात केरी की  वलमोरा डवेभंडलय झारेल्मा अन्मामाची नुकवान बयऩाई कळी कयता 
मेलू ळकत.े  

 अनेक आक्रिकी कॅनडडमन अजूनशी आऩल्मा योजच्मा जीलनात लंळ बेदाचा अनुबल घेतात.. वलमोरा डवेभंड 

तमा वगळ्मांवाठी एक पे्रयणा झारी आशे,ज ेवलड  लांमळक बेदबालाच्मा वलयोधात वंघऴड कयत आशेत.  

  

 

 

 

 


